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Onderwerp 

I 
Mi NJSTERJE VAN 
Algemene Zaken 
Sector Algemene Zaken 
Wetgeving en JUI'idische Zaken 

Contactpersoo n 

Uw kenmerk 

verzoek Lucky Seven Lottery 

Met referte aan het onderhavige verzoek, berichten wij u als volgt. 

Aan 

De Minister van Algemene Zaken 
Dhr. e.P. Schotte 
Fort Amsterdam 17 
Alhier 

E-mail 
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De heer Neman verzoekt toestemming om loten via sms aan te bieden. De heer Neman heeft bij 
vergunning d.d. 12 ma<:lrt 2010 toestemming gekregen om loten te verkopen in 16 lokaliteiten en 
middels 28 huis tot huis verkopers. Aan de vergunning zijn onder andere de voorwaarden genoemd 
in A.B. 1986, no. 21 toegevoegd.. 

Artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909 geeft de mogelijkheid om vergunningen te verlenen voo: 
het aanleggen en houden van een nummerloterij waarbij als voorwaarde tot deebleming wordt 
gevraagd het inzetten van geldbedrag op een bepaald nummer of op bepaalde nummers teneinde 
mede te dingen naar prijzen in geld. 

Op grond van genoemd artikel 3 bis worden de voorwaarden geregeld, welke zullen worden 
verbonden de vergunnin.g. 

Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op: 

de inrichting, in de ruimste zin des waords, van de loterij; 
de administratieve organisatie van de vergunninghouder; 
de controle van overheidswege; 
het aantal te houden loterijen; 
het a~ntal series per loterij; 
de percentage uitgeloofd aan prijzen; 
de geldelijke waarborgen van de vergUlU1inghouder; 
de trekking met dien verstande dat die van overheidswege geschiedt; 
de wijze van werving en reclame; 

de administratie en de dekking van de aan de administratie verbonden kosten. 

Aan meergenoemd artikel 3 bis is uitvoering gegeven in A.B. 1986, no. 21. Daarin zijn onder andere de 
volgende bepalingen opgenmnen: 

c. zo nodig wordt de vergunning verleend voor een of meer lokaliteit(en); 
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f. de vergunninghouder die niet over een lokaliteit beschi.kt, draagt bij zich een door het 
Bestuurscollege aan hem afgegeven legitimatiebewijs; 

j. de loten mogen worden verdeeld in hoogstens drie series; de loten van de eerste serie worden 
genumi11erd van 00 tot en met 99. De loten van de tweede serie worden genummerd van 000 tot 
999. De loten van de derde serie worden gemlmmerd van 0000 tot en met 9999; 

o. naaSt het bepaalde in artikel 5, tweede volzin van de verordening, vermeldt elk verkocht lot de 
nom!nale waarde van het lot, de datum waarop het is verkocht de prijzen waarop het recht geeft, 
de datum van de trekking en het nummer van de vergurming van de vergunninghouder; 

Uit de voornoemde voorwáarden blijkt dat het verkopen vanuit een lokaliteit in beginsel niet de enige 
wijze is waarop loten kunnen worden verkocht. Het feit dat loten ook via huis tot huis verkopers 
worden verkocht, bevestigt dit. 

Uit de woorden 'zo nodig' in onderdeel c blijl<t bovendien dat de toepassing van deze bepalil1g 
afhankelijk is van de wijze waarop de vergunninghouder zijn loten wenst te verkopen. De 
verordening noch de voorwaarden verbieden de verkoop vanuit een lokaliteit en/of middels sms. Zo 
is in het verleden aan een vergunninghouder vergunning verleend voor het verkopen van loten via de 
telefoon. De wet verbiedt dus ook niet dat de loten digitale loten zijn die eventueel zijn uit te draaien. 
Wel dient aan de overi.ge voorwaarden te worden voldaan. 

In het thans door de heer Nernan overgelegde afschrift van een digitaal lot ontbreken enkele van de 
gegevens die conform de voorwaarde op een lot moeten zijn vermeld, waaronder de prijzen waarop 
het lot ~et recht geeft en het nummer van de vergunning 

Volledigheidsl1alve dient te worden opgemerkt dat met de in artikelS, tweede volzin van de 
Loterijverordening genoemde beschikking wordt bedoeld de beschikking waarbij de vergunning is 
verleend. De dagtekening van deze beschikking dient op de loten te worden vermeld naast .de 
hierboven onder 0 genoemde informatie. 

Op grond van het vorenstaande kan de verzochte vergunning in beginsel worden afgegeven. Indien u 
zich met deze conclusie kan verenigen, stellen wij u voor de omslag na besluitvorming te retourneren 
voor verdere afhandeling. 

Wellicht is het wenselijk tevens het advies van FWNK in te wirmen ten aanzien van het onderhavige 
geval, alvorens een beslissing te nemen. 

De Sector-Directeur AZ 

L.r.: 


